BESLUIT VASTSTELLEN NAMEN
(SEMI) OPENBARE RUIMTEN PLAN VAN BERGENPARK
(STRAATNAAMBESLUIT)
Burgemeester en wethouders van Etten-Leur,
gezien het plan ‘Van Bergenpark’ voor het terrein van de GGZ in Etten-Leur-Noord;
overwegende dat:
een deel van de bebouwing op het terrein gefaseerd wordt gesloopt;
op de vrijkomende en onbebouwde gronden nieuwe woningen en nieuwe zorgunits worden
gebouwd;
deze panden deels aan bestaande wegen en deels aan nieuw aan te leggen wegen komen;
hierdoor nieuwe openbare en semiopenbare ruimten ontstaan;
op grond van de wet Basisregistratie adressen en gebouwen de gemeente verplicht is aan openbare
en semiopenbare ruimten een naam toe te kennen;
hierbij gebruik kan worden gemaakt van bestaande namen ‘Begijnstraat’, ‘Leurse Branden’, ‘Pastoor
Binckstraat’, ‘Kapelstraat’ en ‘Vijfhuizenweg’;’
voor de openbare ruimten met de namen ‘Begijnstraat’, ‘Leurse Branden’ en ‘Pastoor Binckstraat’
het straatnaambesluit van 28 maart 1988 moet worden ingetrokken en een nieuw besluit worden
vastgesteld;
voor de overige resterende nieuwe openbare ruimten de reikwijdte van de straatnaam moet worden
aangevuld;
het moment van in werking treden van straatnamen is gekoppeld aan de fasering;
daarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met bestaande adressen van de te handhaven panden;
vanwege een goede herkenbaarheid dit niet voor alle panden mogelijk is;
om die reden een redelijke overgangstermijn tot 1 januari 2022 voor de verandering van het adres
zal worden aangehouden;
de straatnaamtoekenning tot stand kwam na het volgen van de openbare voorbereidingsprocedure
volgens afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht;
bij besluit van 17 december 2019 is bepaald dat de definitieve besluitvorming en ondertekening is
gemandateerd aan het hoofd Afdeling Ontwikkeling als er in de voorbereidingsprocedure geen
zienswijzen zijn ontvangen;
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tijdens deze procedure …. zienswijzen (later in te vullen) zijn ontvangen;
gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, Wet Basisregistratie adressen en gebouwen, de
“Verordening naamgeving en nummering (adressen)” en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t en :
1.
2.
3.

4.
5.
6.

om het besluit van 28 maart 1988 tot vaststelling van de straatnamen ‘Begijnstraat’, ‘Leurse
Branden’ en ‘Pastoor Binckstraat’ in te trekken;
om de besluiten van 26 februari 1962 en 31 december 1947 betreffende de straatnamen
‘Kapelstraat’ en ‘Vijfhuizenweg’ aan te vullen;
om overeenkomstig de tekening ‘Besluit naamgeving openbare ruimten plan Van
Bergenpark’ de volgende namen vast te stellen voor bestaande en nieuwe openbare en
semiopenbare ruimten:
Begijnstraat (= weg)
Leurse Branden(= weg + terrein)
Pastoor Binckstraat (= weg)
Kapelstraat (= terrein)
Vijfhuizenweg (= terrein)
om de namen voor de openbare en semiopenbare ruimten voor de op tekening aangegeven
fase 1 in werking te laten treden met ingang van 1 maart 2020;
om de namen voor de openbare en semiopenbare ruimten voor de op tekening aangegeven
fase 21 in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2022;
in afwijking van het bepaalde onder 4 voor de adressen Pastoor Binckstraat 11A t/m 11D en
13A t/m 13D een overgangsperiode tot 1 januari 2022 te hanteren.

Etten-Leur,
Namens burgemeester en wethouders van Etten-Leur.

René Reijngoudt
Hoofd Afdeling Ontwikkeling
Iedere belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen
zes weken na dagtekening van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Etten-Leur, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.
Een bezwaarschrift schort niet de werking van dit besluit op.
Als onverwijlde spoed dat vereist kan na indiening van een bezwaarschrift bovendien een voorlopige
voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Sector
Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda.
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